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§ 120

Information om politikernas ansvar enligt arbetsmiljölagen
Ärendenr 2019/1162-1.3.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handling-
arna. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om politikernas ansvar enligt 
arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen är juridiskt likställd med övriga lagar. Arbetsgivaren måste i 
en konkret situation förena arbetstagarnas, brukarnas, eleverna, patienternas 
och klienternas intressen. 

Som politiker i nämnd är man yttersta representant för förvaltningen som ar-
betsgivare. Som politiker i nämnd ges förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet, 
det kan handla om kunskaper, budget och mandat att fatta beslut.

Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen, som i det 
vardagliga arbetet fattar beslut efter delegation från nämnden.

På uppdrag av fullmäktige ser nämnden till att verksamheten drivs i enlighet 
med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnden verkstäl-
ler fullmäktiges beslut och bland annat ser till att konkreta arbetsmiljömål tas 
fram.

Nämnden fördelar uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvalt-
ningschefen samt ser till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, 
kunskaper och kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljöarbetet.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Powerpoint gällande arbetsmiljölagen, BUF Hid: 2019.3802
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§ 121

Ändring av avståndsgränser gällande skolskjuts
Ärendenr 2019/1111-3.8.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslag om åtgärder inom 
skolskjuts för balanserad internbudget avseende 2020 genom att inte ändra 
avståndsgränserna för skolskjuts.

Sammanfattning av ärendet
Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en balanserad internbudget inom barn- 
och utbildningsförvaltningen. Luleå kommuns avståndsgränser för skolskjuts 
skiljer sig åt jämfört med närliggande kommuner i Norr- och Västerbotten. 
Vid en kontroll av ett antal kommuner i Norr- och Västerbotten har Luleå 
kommun de generösaste avståndsgränserna. 

Nuvarande avståndsgränser i Luleå kommun och närliggande kommuner:

Årskurs Luleå Boden Piteå Kalix Umeå Skellefteå
F 2 2 2 2 3 2
1 2 2 2 2 3 2
2 2 2 3 2 3 2
3 2 2 3 2 3 2

 4-6 3 3 4 4 4 3
 7-9 3 5 5 5 4 4

 
Därmed föreslås att nämnden fattar beslut om förändrade avståndsgränser för 
skolskjuts enligt nedan.

Åk. F-1 2 km (oförändrad)
Åk. 2-3 3 km
Åk. 4-5 4 km
Åk. 6-9 5 km

Om beslut fattas så ska de nya avståndsgränserna gälla från höstterminen 
2020, läsår 20/21.
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Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn-
den besluta att godkänna åtgärder inom skolskjuts för balanserad internbud-
get avseende 2020 genom att ändra avståndsgränserna för skolskjuts.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 66 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå förslag om åtgärder inom 
skolskjuts för balanserad internbudget avseende 2020 genom att inte ändra 
avståndsgränserna för skolskjuts.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Fredrik Bruhn (S), Sana Suljanovic (M), Arne Nykänen (C), William Torikka 
(Sjvp), Thomas Söderström (L), Kimmo Yliniemi (SD), Anna Spångö (MP), 
Sara Önneby Nordström (KD) och Sofia Rutbäck Eriksson (V) föreslår bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Elev i grundskola år F-9, grundsärskola och gymnasiesärskola har enligt skol-
lagen rätt till kostnadsfri skolskjuts inom kommunen. 

Skolskjuts sker från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den 
skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan särskild om-stän-
dighet. 

Varje skolskjutsärende prövas individuellt efter Luleå kommuns riktlinjer för 
skolskjuts. Elever i förskoleklass till klass 3 beviljas taxiresor om bussbyte 
krävs mellan hemmet och anvisad skola. Elever i klass 4 beviljas taxiresor till 
skolan, om bussbyte krävs, hemresan sker med befintlig kollektivtrafik. Från 
klass 5 och uppåt sker skolskjuts endast med befintlig linjetrafik där det finns. 

Ett beslut om förändrade avståndsgränser berör inte beslut om skolskjuts om 
det finns särskilda behov av skolskjuts, t.ex. dubbel bosättning, trafikförhål-
landen, funktionsnedsättning hos eleven eller annan särskild omständighet.  

En studie över vilka effekter en förändring av avståndsgränserna skulle ge är 
genomförd. En barnkonsekvensanalys är också genomförd och biläggs ären-
det. De ekonomiska effekterna är beräknade för ett antal skolor där vi bedö-
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mer att förändrade skolskjutsgränser skulle ge störst effekt. Dessa är Alvik-
skolan, Bergsskolan, Östra skolan, Residensskolan, Boskataskolan, Björk-
skataskolan, Ormbergsskolan, Porsöskolan och Benzeliusskolan. 113 elever 
skulle i detta fall beröras och besparingen skulle bli ca 500 000 kr/år.

Positiva effekter:
 Minskad kostnad
 Luleå kommun följer andra kommuners avståndsgränser
 Minskad administration då färre elever är berättigade skolskjuts
 Hälsoaspekter, man går/cyklar till skolan
 Miljöaspekter, man går/cyklar till skolan
 När eleverna börjar på gymnasiet har de elever som har minst 6 km till 

skolan rätt till dagliga resor mellan bostad och skola (Lag (1991:1110) 
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 2§). Idag har 
årskurs 4 - 9 endast 3 km som avståndsgräns. En successiv ökning av 
avståndet skulle göra övergången enklare.

 Trafikmognaden ökar med stigande ålder.  

Övriga konsekvenser:
 Färre elever kommer att omfattas av skolskjuts jämfört med idag, då 

de elever som inte uppfyller avståndskravet inte kommer att beviljas 
skolskjuts 

 Ökad administration pga. överklaganden och eventuella klagomål.
 Ökade antal vårdnadshavare som skjutsar sina barn till skolan skapar 

mer trafik kring skolan.

Slutsats:
Genom att behålla den lägre avståndsgränsen för F-1 så värnar vi de små bar-
nen och avståndsgränsen ökar successivt ju äldre barnen blir. 

Förslaget slår mer i stadsnära områden. De som bor på landsbygden uppfyller 
oftast avståndsgränserna och får skolskjuts.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun – grundskola, grundsärskola 

och gymnasiesärskola. BUF Hid: 2019.3643
 Barnkonsekvensanalys bilaga, BUF Hid: 2019.3642
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende ändring av av-

ståndsgränser gällande skolskjuts, BUF Hid: 2019.3641
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-04 § 66, 

BUF Hid: 2019.3776
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Skolskjutsteamet 
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§ 122

Skolchefen informerar 2019-12-18
Ärendenr 2019/1290-2.1.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handling-
arna. 

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om aktuella frågor.

Skolchefen informerar om ett nystartat instagramkonto vid namn skolanilulea. 
Kontot har funnits i 10 veckor och har fått positiv respons både från personal 
och föräldrar. Instagramkontot flyttas mellan verksamheterna för att samtliga 
verksamheter ska kunna dela med sig av sitt dagliga arbete och för att kunna 
stärka arbetsgivarvarumärket. 

Skolchefen informerar om skolans FoU-råd (forsknings- och utbildningsråd). 
Rådet ska stödja och initiera kompetensutvecklingsinsatser avseende veten-
skaplig kompetens på samtliga nivåer, särskilt för chefer samt medarbetare 
med specifika utvecklingsuppdrag. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort två ansökningar om aktions-
forskning. Aktionsforskningen ska bidra till kollektivt lärande och utveckling 
på vetenskaplig grund för en likvärdig förskola. Aktionsforskning i förskolans 
ledning är för utvecklande av kompetens, modeller och strategier i det syste-
matiska kvalitetsarbetet. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn-och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 123

Uppföljning kopplat till barn- och utbildningsnämndens 
vision för och med nationella minoriteter i förskola och 
skola
Ärendenr 2019/1291-1.2.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handling-
arna. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om barn- och utbildnings-
nämndens vision för och med nationella minoriteter i förskola och skola. 

Skolan i Luleå är en nationell förebild för nationella minoriteter. Alla barn och 
unga inom nationella minoriteter kan, vill och vågar utveckla språk och kultu-
rell tillhörighet i alla verksamheten. Språk och kultur ses som en tillgång för 
individen och för samhället. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett pågående arbete med samråd för 
barn och unga. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 124

Interkommunal samverkan inom förskole- och skolverk-
samhet
Ärendenr 2018/740-1.2.3.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna avrapportering 

av den kommungemsamma utredning kring förskole- och skolsamver-
kan i Avan och Unbyn enligt ”scenario 2”. 

2. Skolchefen får i uppdrag att samordna politiska möten mellan Luleå 
och Boden kommun för att tydliggöra beslutsordning och ställningsta-
gande senast i februari.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Luleå och Boden kommun tecknade en gemensam av-
siktsförklaring under 2016 för att utveckla samarbetet mellan kommunerna. 
En utredning kring interkommunalt samarbete inom förskola och skola i Avan 
och Unbyns skolområde presenterades för ansvarig nämnd i respektive kom-
mun i juni 2018. I oktober 2018 genomfördes kommungemensamma medbor-
gardialoger. 

Med utgångspunkt från utredningen fattade nämnden ett inriktningsbeslut 
om att gå vidare med ”scenario 2” i utredningen, vilket innebär att förskole- 
och skolsamverkan etableras mellan kommunerna med förskoleverksamhet i 
Avan och skolverksamhet i Unbyn. I aktuellt inriktningsbeslut pekades ett 
antal områden ut för vidare utredning. Nämnden gav skolchef i uppdrag att i 
linje med inriktningsbeslut och i enlighet med ärendebeskrivningen ta erfor-
derligt underlag. 

Under sensommaren 2019 initierades ett kommungemensamt utredningsarbe-
te för att framarbeta underlag för beslut. I aktuellt ärende presenteras resulta-
tet av utredningen och ett förslag på fortsatt hantering. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 67 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna avrapportering av den 
kommungemsamma utredning kring förskole- och skol-samverkan i Avan och 
Unbyn enligt ”scenario 2”. Skolchefen får i uppdrag att samordna politiska 
möten mellan Luleå och Boden kommun för att tydliggöra beslutsordning och 
ställningstagande senast i februari.  
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Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Luleå och Boden kommun tecknade en gemensam av-
siktsförklaring under 2016 för att utveckla samarbetet mellan kommunerna 
och stärka utvecklingen i den gemensamma regionen. 

Inom ramen för det kommunala samarbetet initierades ett arbete som syftade 
till att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Luleå och Boden 
kommun gällande förskola och skola i Avan och Unbyns skolområde. Utred-
ningen och tillhörande underlag gavs tillhanda och presenterades för ansvarig 
nämnd i de båda kommunerna i juni 2018. 

Kommungemensamma medborgardialoger genomfördes i oktober 2018.

Barn och utbildningsnämnden fattade 2019-04-24 § 37 ett inriktningsbeslut att 
gå vidare med fortsatta utredningar i enlighet med föreslaget scenario för 
samarbetet (scenario 2). Scenariot innebär att en samverkan etableras för för-
skole- och skolverksamhet inom Avan och Unbyns skolområde. En ny gemen-
sam skola byggs i Unbyn. Avans skolans lokaler tillsammans med lokaler för 
befintlig förskoleverksamhet används som en gemensam förskola. Verksam-
heten inom Unbyns förskola överförs till Avan. Bälinges förskoleverksamhet 
fortlöper i sin nuvarande form. I inriktningsbeslutet identifierades ett antal 
områden som behövdes utredas vidare och beslutas politiskt. Barn- och ut-
bildningsnämnden gav skolchef i uppdrag att ta fram underlag för dessa om-
råden i en kommungemensam process. 

Under sensommaren 2019 initierades ett kommungemensamt utredningsarbe-
te för att framarbeta underlag för beslut. Resultat av arbetet presenteras i rap-
porten ”Interkommunalt samarbete – förskole- och skolverksamhet i Avan och 
Unbyn”.

Utifrån genomförd utredning samt den situation som respektive kommun 
befinner sig i är den samlade bilden att ett kommunalt samarbete är nödvän-
digt för att säkerställa kommunal förskole- och skolverksamhet med hög kva-
litet i aktuell geografi. 

Vidare bedöms det finnas ett antal politiska ställningstaganden som behöver 
klarläggas. Följande beslutsordnings föreslås för att komma framåt i frågan 
och synkronisera beslut i respektive kommun:
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 Inledningsvis föreslås att det fastslås om det finns en politisk vilja i re-
spektive kommun för ett fördjupat samarbete avseende drift av försko-
le- och skolverksamhet i Avan och Unbyn. 

 Om ett sådant stöd finns bör det vidare beslutas om ett sådant fördju-
pat samarbete ska ske i linje med ”scenario 2”. Ett sådant beslut är för-
knippat med ett ställningstagande inom Bodens kommun att genomfö-
ra en investering i en ny skola i Unbyn. Parallellt med detta behöver 
Luleå kommun göra ett ställningstagande om det är möjligt att via fö-
reslagen ersättningsmodell vara med och ta ansvar för de kostnader 
som en ny skola medför. 

 Givet ovanstående bör det sedan beaktas om huruvida det finns behov 
och vilja att under planering, projektering och byggnation av ny skola 
eftersöka en övergångslösning.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-06-21 § 85
 Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-24 § 37
 Utredningsrapport- kompetensförsörjning skola – ett delprojekt i det 

övergripande samarbetet mellan Boden och Luleå kommun, 
BUF Hid: 2019.3645

 Dokumentation medborgardialog
 Interkommunalt samarbete - förskole- och skolverksamhet i Avan och 

Unbyn 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

67, BUF Hid: 2019.3777
 Synpunkter angående samverkan, BUF Hid: 2019.3806

Beslutet skickas till
Skolchef 
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§ 125

Huvudmannens kvalitetsrapport 2019
Ärendenr 2019/1182-1.2.1.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna huvudmannens kvali-
tetsrapport 2019 med föredragen ändring och de föreslagna prioriterade ut-
vecklingsområdena enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsrapporten redogör för verksamhetens resultat och analyserar resulta-
ten och förskolans och skolans arbete. Utifrån resultaten och analyserna tas 
prioriterade utvecklingsområden fram. De prioriterade utvecklingsområdena 
från läsåret 2018/2019 utgör sedan grund för planeringsprocessen inför år 
2021-2023 tillsammans med andra uppföljningar. Verksamheternas kvalitets-
rapporter utgör bilagor till huvudmannens kvalitetsrapport.

De föreslagna prioriterade utvecklingsområdena är:

 Likvärdighet: Kunskapsresultaten ligger över nationella genomsnittet. 
Skillnaden mellan elever och skolor ökar dock. Behov finns att stärka 
likvärdigheten mellan elever med olika kön och olika socioekonomisk 
bakgrund. Andel elever som tar examen i gymnasiet är över rikets me-
delvärde men betydelsen av ett genomfört gymnasium är stort för eta-
blering i vuxenlivet. Insatser: Skapa likvärdiga förutsättningar för barn 
och elever, pojkar och flickor avseende förskolornas och skolornas 
lärmiljöer men också tillgång till gemensamma resurser och digitala 
verktyg. Stödja barnens och elevernas lärande genom tillgängliga 
lärmiljöer och kvalitet i undervisningen.

 Ledning och styrning: För att skolans styrkedja ska fungera måste hu-
vudmannen veta hur processerna i skolan fungerar, vilka resultat de 
har, vilka utvecklingsbehov som finns och hur arbetet utvecklas. Styr-
ning och ledning av de kritiska processerna är särskilt viktigt visar fle-
ra av de observerade resultaten. Digitalisering behöver stödja proces-
serna i verksamheten. Förbättrad dialog mellan verksamhet och hu-
vudman. Insatser: Förbättra huvudmannens arbete med resultat och 
kvalitet genom utvecklade resultatdialoger. Förbättra processer för att 
upptäcka, utreda och åtgärda kränkningar. Förbättra systematiken i 
det främjande arbetet. Stödja digitaliseringen av processerna.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 63 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna huvudmannens kvali-
tetsrapport 2019 och de föreslagna prioriterade utvecklingsområdena enligt 
ovan. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet samt en ändring i rappor-
ten på sidan 7, första punkten: Sammanlagt kan man säga att skolresultaten 
sjunkit i framförallt de socioekonomiskt prioriterade skolorna och att de sko-
lorna samtidigt minskat sin andel legitimerade lärare. Den ska strykas och 
ersättas med: År 2017/2018 återfinns de socioekonomiskt prioriterade skolorna oftare 
i fältet som har lägre andel A-E och lägre andel legitimerade lärare i jämförelse med 
genomsnittet. Detta är en förändring i jämförelse med mätningen läsåret 2014/2015 
då det sambandet var svagare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med föredragen ändring under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslagen. 

Beslutsunderlag
 Huvudmannens kvalitetsrapport 2019, BUF Hid: 2019.3633
 Kvalitetsrapport Förskola 2019, BUF Hid: 2019.3634
 Kvalitetsrapport Gymnasieskola 2019, BUF Hid: 2019.3635
 Kvalitetsrapport Resurscentrum 2019, BUF Hid: 2019.3636
 Kvalitetsrapport Grundskola 2019, BUF Hid: 2019.3637
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

63, BUF Hid: 2019.3773
 Reviderad version av huvudmannens kvalitetsrapport, 

BUF Hid: 2019.3900

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
Områdeschefer och utvecklingsledare
Kommunstaben 
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§ 126

Internkontrollplan 2020
Ärendenr 2019/607-1.3.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildnings-
förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska fastställa internkontrollplan för 2020. 

Riskbedömning har gjorts i förvaltningsledningsgruppen och i barn- och ut-
bildningsnämnden. Följande kontrollmoment föreslås för 2020:

 Elevers frånvaro
 Fullgörandet av modersmålsrättigheter
 Skolplikt

Ytterligare kontrollmoment kan tillkomma efter beslut i kommunstyrelsen i 
december.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 62 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna barn- och utbildningsför-
valtningens förslag på internkontrollplan för 2020.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Bruttolista med riskanalys, BUF Hid: 2019.3630
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende internkontroll-

plan 2020, BUF Hid: 2019. 3631
 Riktlinjer för intern kontrollplan, BUF Hid: 2019.3128
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-04 § 62, 

BUF Hid: 2019.3772
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Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp, områdeschefer och utvecklingsledare 
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§ 127

Tillämpning av skollagens 7 kapitel om skolplikt och rätten 
till utbildning
Ärendenr 2019/1183-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att om ett barns utlandsvistel-

se är längre än 6 månader eller en termin ska barnet inte omfattas av 
skolplikten under den tiden. Utlandsvistelsen ska följas upp var 6:e 
månad. Lagstiftningen anger varaktig vistelse men detta innebär att 
nämnden värderar hur lång en sådan är.

2. I de fall ett barn fullgör skolplikt på annat sätt ska skolpengen inte tas 
med till annan utbildning.

3. En sammanställning och analys av arbetet med frånvarande elever, ut-
redning och åtgärder för att eleven ska återgå till utbildningen görs två 
gånger per år av kommunala samt fristående huvudmän.

Sammanfattning av ärendet
Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssystemet. Reglerna 
om vilka som omfattas av skolplikten, om rätten till utbildning, om hur skol-
plikten ska fullgöras, om när skolplikten inträder, om tidigare skolstart, om 
när skolplikten upphör och om rätten att därefter fullgöra skolgång, om delta-
gande i utbildning samt om ansvaret för att skolplikten fullgörs samlas i skol-
lagens kapitel 7. Nämnden i egenskap av hemkommun och huvudman beslu-
tar om tillämpning av lagstiftningen. Ytterligare rutinbeskrivningar beslutas 
av skolchef.

Beskrivning av ärendet
Skolplikten innebär att grundläggande utbildning för barn och ungdomar i 
Sverige är obligatorisk och att eleven måste delta i den verksamhet som an-
ordnas. Skolplikten motsvaras även av en rätt till utbildning för alla elever. 
Rätten till utbildning innebär att alla barn och ungdomar har en oavvislig rätt, 
ytterst även mot sina vårdnadshavares vilja, att få utbildning så att de på ett 
fullvärdigt sätt kan fungera i samhället.

Reglerna om vilka som omfattas av skolplikten, om rätten till utbildning, om 
hur skolplikten ska fullgöras, om när skolplikten inträder, om tidigare skol-
start, om när skolplikten upphör och om rätten att därefter fullgöra skolgång, 
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om deltagande i utbildning samt om ansvaret för att skolplikten fullgörs sam-
las i 7 kapitlet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 64 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att om ett barns utlandsvis-telse är 
längre än 6 månader eller en termin ska barnet inte omfattas av skolplikten 
under den tiden. Utlandsvistelsen ska följas upp var 6:e månad. Lagstiftning-
en anger varaktig vistelse men detta innebär att nämnden värderar hur lång 
en sådan är. I de fall ett barn fullgör skolplikt på annat sätt ska skolpengen 
inte tas med till annan utbildning. En sammanställning och analys av arbetet 
med frånvarande elever, utredning och åtgärder för att eleven ska återgå till 
utbildningen görs två gånger per år av kommunala samt fristående huvud-
män.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag om tillämpning av skolla-

gens 7 kapitel om skolplikt och rätten till utbildning, 
BUF Hid: 2019.3638

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-04 § 64, 
BUF Hid: 2019.3774

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 128

Redovisning av meddelanden 2019-12-18
Ärendenr 2019/642-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Avsändare Ämne
2019-11-27
Regeringskansliet       

Dnr 2019/1252-3.8.9.2
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 
inkludering - modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål (SOU 
2019:18) För flerspråkighet

2019-12-02 Dnr 2019/932-3.8.1.9 (Hid 2019.3727)
Skolinspektionen Protokoll från besök vid Notvikens 

grundsärskola

2019-10-02 Dnr 2019/932-3.8.1.9 (Hid 2019.3728)
Skolinspektionen Kommunicering av uppgifter i samband 

med tematisk kvalitetsgranskning av 
undervisningen i grundsärskolan

2019-12-04 Dnr 2019/259-3.8.1.9 (Hid 2019.3739)
Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen samt 

synpunkter för kännedom, 2019:7740

2019-11-22 Dnr 2019/1226-2.4.3.1
Skolverket Skolverket har fattat beslut 

Fjärrundervisning 2019

2019-11-22 Dnr 2019/987-3.8.5.1
Skolverket Begäran om bidrag för Fjärde tekniskt år 

2019/2020

2019-11-22 Dnr 2019/1228-3.9.12.3

26



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Skolverket Skolverket har fattat beslut om 
Karriärtjänster 2019/2020 rekvisition

2019-12-04 Dnr 2019/1277-2.4.3.1
Skolverket Maxtaxa och kvalitétssäkrande åtgärder mm

2019-11-18 Dnr 2019/1006-3.9.9.3 (Hid 2019.3549)
Arbetsmiljöverket Beslut om avslutat ärende, incident på 

Stadsöskolan 1 oktober 2019

2019-11-29 Dnr 2019/1006-3.9.9.3 (Hid 2019.3701)
Arbetsmiljöverket Information om avslutat ärende för tillbud 

vid Stadsöskolan 13 november 2019
 
2019-12-03 Dnr 2019/53-2.4.3.3 (Hid 2019.3735)
Jordbruksverket Utbetalning av skolmjölksstöd 2018/2019

2019-11-25 Dnr 2019/1233-1.3.1.3
Kommunstaben Uppföljning av övergripande mål 2050

2019-11-28 Dnr 2019/1260-3.8.1.6
Tf. Chef Måltidsservice Beslut om rutiner för specialkost

2019-11-20 Dnr 2019/1193-1.5.2.2
TF chef Måltidsservice Svar på anonymt klagomål mot kosten i 

skolan

2019-09-26 Dnr 2019/947-1.5.2.2
Områdeschef grundskola Områdeschefs svar på klagomål gällande 

skolmåltider

2019-12-02 Dnr 2019/1254-1.5.2.2
Områdeschef grundskola Svar på anonymt klagomål mot utbildning

2019-11-25 Dnr 2019/1227-3.8.1.1
Rektor Beslut om avslag av utökad tid vid Hägerns 

förskola under arbetslöshet

2019-10-17 Dnr 2019/1260-3.9.9.3
Rektor Beslut om rutiner för specialkost

2019-11-28 Dnr 2019/1255-3.8.8.2
Rektor Beslut om avstängning, elev i 
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gymnasiesärskolan

2019-09-20 Dnr 2019/883-1.5.2.2
Rektor Svar på anonymt klagomål mot utbildning 

vid Tallkronanskolan

2019-10-07 Dnr 2019/942-1.5.2.2
Rektor Svar på anonymt klagomål mot utbildning 

vid Persöskolan

2019-10-25 Dnr 2019/1099-1.5.2.2
Rektor Svar på anonymt klagomål gällande 

Tallkronanskolan

2019-11-04 Dnr 2019/1143-1.5.2.2
Rektor Svar på anonymt klagomål gällande 

Tallkronanskolan

2019-11-22 Dnr 2019/954-1.5.2.2
Rektor Svar på klagomål mot utbildning vid 

Svedjeskolan

2019-11-26 Dnr 2019/1168-1.5.2.2
Rektor Svar på klagomål mot utbildning vid 

Hertsöskolan

2019-11-27 Dnr 2019/1187-1.5.2.2
Rektor Svar på klagomål mot utbildning vid 

Porsöskolan

2019-11-27 Dnr 2019/1230-1.5.2.2
Rektor Svar på klagomål mot utbildning vid 

Sunderbyskolan

2019-11-28 Dnr 2019/1253-1.5.2.2
Rektor Svar på klagomål mot utbildning vid 

Örnässkolan

2019-12-03 Dnr 2019/1281-1.5.3.2
Registrator Personuppgiftsincident. På lulea.se låg ett 

diariefört ärende synligt med 
vårdnadshavarens namn, 
"Ansökan om utökad vistelsetid vid 
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Klippans förskola på grund av arbetslöshet" 
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§ 129

Redovisning av delegationsbeslut 2019-12-18
Ärendenr 2019/692-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden på 
nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande 
delegationsordning:

Delegat Beslutsdatum

Chef It/Adm
Dnr 2019/1215-2.5.1.2 2019-11-14
Personuppgiftsbiträdesavtal ILT Inläsningstjänst 
AB

Dnr 2019/1138-3.8.1.2 2019-11-21
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Tallkronanskolan

Dnr 2019/1219-3.8.1.2 2019-11-21
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Furuparkskolan

Dnr 2019/1220-3.8.1.2 2019-11-21
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Tunaskolan

Dnr 2019/1220-3.8.1.2 2019-11-21
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Tunaskolan

Dnr 2019/1223-3.8.1.2 2019-11-21
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket NLV
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Dnr 2019/1249-3.8.1.2 2019-11-27
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Östra skolan
Dnr 2019/1251-3.8.1.2 2019-11-27
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Östra skolan

Dnr 2019/1265-3.8.1.2 2019-11-27
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Björkskataskolan

Dnr 2019/1270-3.8.1.2 2019-12-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Benzeliusskolan

Verksamhetschef förskolan
Dnr 2019/1172-3.8.1.1 2019-11-15
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Munkebergs förskola

Dnr 2019/958-3.8.1.1 2019-10-10
Beslut om förtur till förskola Bergnäset

Dnr 2019/1240-3.8.1.1 2019-11-27
Beslut om avslag utökad tid vid Klippans 
förskola

Rektor förskolan
Dnr 2019/1205-3.8.1.1 2019-11-21
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg 
och Solkattens förskola

Dnr 2019/1244-3.8.1.1 2019-11-27
Delegationsbeslut om dubbel placering vid Luleå 
ob-omsorg och Solkattens förskola

Rektor gymnasiesärskolan
Dnr 2019/901-3.8.1.1 2019-08-14
Delegationsbeslut om mottagande i 
Gymnasiesärskola

Rektor grundsärskolan
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Dnr 2019/926-3.8.1.1 (Hid 2019.3733) 2019-11-26
Delegationsbeslut gällande mottagande i 
grundsärskola

Lokalstrateg
Dnr 2019/533-2.6.0.2 (Hid 2019.3601 2019-11-26
Beställning Munkebergs förskola-
lokalanpassning toalettdörrar

Dnr 2019/533-2.6.0.2 (Hid 2019.3602) 2019-11-26
Beställning Vintergatans förskola-grind

Dnr 2019/533-2.6.0.2 (Hid 2019.3688) 2019-11-28
Beställning ,lokalanpassningar, Tunaskolan, 
grundsärskolan, entréramper
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§ 130

Information om central antagning
Ärendenr 2019/1232-3.8.1.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om central antagning. 

I februari 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att from 2019-2020 
införa central antagning för de kommunal grundskolorna med möjlighet för 
friskolorna att delta. 

Central antagning ska bidra till likvärdighet och rättssäkerhet gällande vem 
som har rätt till en placering vid en skola. Central antagning ska placera barn 
med utgångspunkt i skollagen och nämndens beslutade principer för urval.

Genom det fria skolvalet enligt skollagen har vårdnadshavarna rätt att lämna 
in önskemål om vilken skola barnet önskar gå. Barnet är alltid garanterad 
plats i den kommunala skolan. Om ingen ansökan inkommer placeras barnet 
utifrån barnets folkbokföringsadress vid sin anvisningsskola.

Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass som önskar annan
skola än sin anvisningsskola. Vårdnadshavare till elever som går på en skola 
där nästa årskurs som eleven ska börja på inte finns och som önskar annan 
skola än sin anvisningsskola.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Presentation gällande central antagning, BUF Hid: 2019.3911
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§ 131

Förslag till beslut avseende revidering av delegationsord-
ning
Ärendenr 2019/1192-1.3.2.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad delegationsord-
ning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån översyn av rutiner behöver ändring göras i barn- och utbildnings-
nämndens delegationsordning. 

Föreslagna ändringar är färgmarkerade. Gul text är nytt. Gul genomstruken 
text föreslås tas bort. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ändring ska göras i enlighet 
med nedanstående punkter:
1. Allmänt
1.6 Ändring av delegat: C IT/Adm. istället för FC
1.10 Ändring av lagrum
1.11 Ändring av lagrum

7. Förskoleklass och grundskola
7.2 Ändring av delegat: VC Gr istället för C IT/Adm.
7.6 Ändring av delegat: VC Gr istället för C IT/Adm.
7.7 Ändring av delegat: VC Gr istället för C IT/Adm.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 65 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa reviderad delegationsord-
ning enligt bilaga.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Förslag till reviderad delegationsordning, BUF Hid: 2019.3640
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende revidering av 
delegationsordning, BUF Hid: 2019.3639

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
65, BUF Hid: 2019.3775

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 132

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående 
verksamhet
Ärendenr 2019/965-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla Vitådalens skola ekonomisk 
förenings ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola 
och pedagogisk omsorg vid Jämtöns förskola.

Beslutet gäller under förutsättning att Vitådalens skola ekonomisk förening 
inkommer med hyreskontrakt för lokal som anges i ansökan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om godkännande för att starta verk-
samheten gäller ett år från det datum då beslut om godkännande fattats. Där-
efter krävs en ny ansökan enligt Luleå kommuns riktlinjer för godkännande 
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Reservationer
Sofia Rutbäck Eriksson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga 
BUF Hid: 2019.3901

Anna Spångö (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga 
BUF Hid: 2019.3905

Sammanfattning av ärendet
Vitådalens skola ekonomisk förening ansöker om godkännande och rätt till 
bidrag för att starta fristående verksamhet vid Jämtöns förskola enligt skolla-
gen 2 kap. 5 §. Vitådalens skola ekonomisk förening har för avsikt att använda 
samma lokaler som den tidigare kommunala Jämtögårdens förskola i Jämtön 
och planerar att öppna 1 januari, 2020. Folkets hus avser vid övertagande av 
Jämtögården att hyra ut lokalen till Vitådalens skola ekonomisk förening vid 
godkännande av ansökan. 

Ansökan omfattar en avdelning och max 20 platser i förskoleverksamhet samt 
en avdelning och max 20 platser i pedagogisk omsorg. Verksamheten ska be-
drivas med fokus på barns lärprocesser. Det pedagogiska förhållningssättet är 
att arbeta utforskande med barnen och se pedagogerna som engagerade med-
skapare i lärandet. 
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Vitådalens skola ekonomisk förening bedöms ha förutsättningar att följa de 
föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt är lämplig att 
bedriva sådan verksamhet som gäller för utbildningen. Konsekvensen av eta-
bleringen bedöms inte medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för bar-
nen eller för den kommunala verksamheten i närområdet för att neka försko-
lan godkännande. Barn- och utbildningsförvaltningen anser därmed att Vitå-
dalens skola ekonomisk förenings ansökan om godkännande och rätt till bi-
drag för Jämtöns förskola ska bifallas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 68 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att bifalla Vitådalens skola ekonomisk 
förenings ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola 
och pedagogisk omsorg vid Jämtöns förskola.

Beslutet gäller under förutsättning att Vitådalens skola ekonomisk förening 
inkommer med hyreskontrakt för lokal som anges i ansökan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om godkännande för att starta verk-
samheten gäller ett år från det datum då beslut om godkännande fattats. Där-
efter krävs en ny ansökan enligt Luleå kommuns riktlinjer för godkännande 
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn-och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Vitådalens skola ekonomisk förening ansökan om godkännande och 

rätt till bidrag för fristående verksamhet, BUF Hid: 2019.2867
 Kreditupplysning Vitådalens skola ekonomisk förening
 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, BUF Hid: 2019.3647
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet, 
BUF Hid: 2019.3646

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-04 § 68, 
BUF Hid: 2019.3778

 Skriftlig reservation (V), BUF Hid: 2019.3901
 Skriftlig reservation (MP), BUF Hid: 2019.3905
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Vitådalens skola ekonomisk förening, verksamhetschef förskola, utvecklings-
ledare förskola, verksamhetschef grundskola, utvecklingsledare grundskola, 
avdelningschef ekonomi/HR, avdelningschef IT/adm., utredare 
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§ 133

Fastställande av bidrag till fristående gymnasieskola NTI-
Gymnasiet 2020
Ärendenr 2019/1208-2.4.3.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till NTI-gymnasiet 
enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår ska kommunen fastställa bidrag per skolform. 
Bidraget ska baseras på kommunens självkostnad för motsvarande utbildning. 
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret 
och beslutas före kalenderårets början (SFS 2010:2039 13 kap § 1).

Beslut rör fastställande av bidraget till fristående aktören NTI-Gymnasiet. 
Beslutet grundar sig på bestämmelser i skollagen 16 kap §§ 53-55, samt 
gymnasieförordningen 2010:2039 13 kap § 3.  Bidragets storlek per 
utbildningsprogram i gymnasieskolan är framräknat på årsbasis och per elev. 
Bidraget består av ett grundbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter 
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna gymnasieskolan (Skollagen 16 kap § 55). 

Grundbeloppet ska avse ersättning för; 
(SFS 2010:2039, 13 kap § 3) samt skollagen 16 kap §§ 53-55 

1) Undervisning
2) Lärverktyg
3) Elevhälsa 
4) Måltider
5) Lokaler
6) Administration påslag   3 %  (Schablon)
7) Mervärdesskatt              6 %  (Schablon)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 69 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till NTI-gymnasiet 
enligt bilaga.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Varje år bjuder förvaltningen in representanter från respektive fristående 
huvudman. På så vis får alla fristående huvudmän information om 
kommunens förändrade ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är 
framräknat i detalj. Fristående huvudmän ges även möjligheten att ställa 
frågor. Inbjudningen avslutas med att aktörer får attestera mottagandet av de 
nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även information hur aktörer kan överklaga 
bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.  Underlag gällande bidrag kompletteras 
efter arbetsutskottets hantering av ärendet. 

Beslutsunderlag
 Förteckning bidrag gymnasiet 2020 NTI-Gymnasiet, 

BUF Hid: 2019.3649
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till fristående gymnasieskola NTI-Gymnasiet 2020, 
BUF Hid: 2019.3648

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
69, BUF Hid: 2019.3779

Beslutet skickas till
Chef ekonomi/HR-avdelningen
Gymnasiechef
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§ 134

Fastställande av bidrag till fristående gymnasieskola prak-
tiska Sverige AB 2020
Ärendenr 2019/1209-2.4.3.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till Praktiska Sve-
rige AB. 

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår ska kommunen fastställa bidrag per skolform. Bidra-
get ska baseras på kommunens självkostnad för motsvarande utbildning. Bi-
draget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret 
och beslutas före kalenderårets början (SFS 2010:2039 13 kap § 1).

Beslut rör fastställande av bidraget till fristående aktörerna Praktiska Sverige 
AB. Beslutet grundar sig på bestämmelser i skollagen 16 kap §§ 53-55, samt 
gymnasieförordningen 2010:2039 13 kap § 3.  Bidragets storlek per utbild-
ningsprogram i gymnasieskolan är framräknat på årsbasis och per elev. Bidra-
get består av ett grundbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den eg-
na gymnasieskolan (Skollagen 16 kap § 55). 

Grundbeloppet ska avse ersättning för; 
(SFS 2010:2039, 13 kap § 3) samt skollagen 16 kap §§ 53-55 

1) Undervisning
2) Lärverktyg
3) Elevhälsa 
4) Måltider
5) Lokaler
6) Administration påslag   3 %  (Schablon)
7) Mervärdesskatt              6 %  (Schablon)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 70 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till Praktiska Sveri-
ge AB.

Sammanträdet
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämndens bifaller förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Varje år bjuder förvaltningen in representanter från respektive fristående hu-
vudman. På så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens 
förändrade ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat i detalj. 
Fristående huvudmän ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudningen 
avslutas med att aktörer får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. 
I bilaga ges även information hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till 
förvaltningsrätten.

Underlag gällande bidrag kompletteras efter arbetsutskottets hantering av 
ärendet.

Beslutsunderlag
 Förteckning bidrag gymnasiet 2020 Praktiska Sverige AB, 

BUF Hid: 2019.3651
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till fristående gymnasieskola praktiska Sverige AB 2020, 
BUF Hid: 2019.3650

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
70, BUF Hid: 2019.3780

Beslutet skickas till
Chef Ekonom/HR-avdelningen
Gymnasiechef
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§ 135

Fastställande av bidrag till fristående pedagogiska 
omsorgen på BAIK
Ärendenr 2019/1210-2.4.3.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till det fristående 
fritidshemmet Bergnäset AIK som bedriver pedagogisk omsorg. 

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till enskild pedagogisk omsorg för 2020. 
Beslutet grundar sig på bestämmelserna i skollagens regleringar av annan 
pedagogisk verksamhet från 25 kap. 10-14§, samt av förordning SFS 
(2011:185). Bidragets storlek är framräknad på årsbasis och per elev/barn. 
Bidraget grundar sig på likabehandlingsprincipen, vilket innebär att för varje 
satsad resurs på en kommunal elev ges lika andel resurs till fristående elev. 

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från respektive fristående 
huvudman. På så vis får alla fristående huvudmän information om 
kommunens förändrade ekonomiska satsningar samt hur bidragen är 
framräknade. Fristående huvudman ges även möjlighet att ställa frågor. 
Inbjudningen avslutas med att aktörer får attestera mottagandet av dem nya 
bidragsbeloppen. I bilaga ges information hur aktören kan överklaga 
bidragsbesluten till förvaltningsrätten.

Förslag till beslut gäller grundbeloppet som är ett samlingsnamn för 
ersättningar av undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
moms och lokalkostnader.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 71 föreslagit 
barn-och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till det fristående 
fritidshemmet Bergnäset AIK som bedriver pedagogisk omsorg.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag
 Bifogade bidragsspecifikationer per fristående huvudman, 

BUF Hid: 2019.3653
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till fristående pedagogiska omsorgen på BAIK, 
BUF Hid: 2019.3652

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2019-12-04 § 
71, BUF Hid: 2019. 3781

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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§ 136

Fastställande av bidrag till fristående grundskolan Norr-
skenet Pysslingen
Ärendenr 2019/1211-2.4.3.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till den fristående 
enheten Norrskenet friskola Luleå (del av Pysslingen). 

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till fristående grundskola inklusive förskole-
klass samt enskilt fritidshem för 2020. Beslutet grundar sig på bestämmelserna 
i skollagens regleringar av förskoleklass 9 kap. 19-21§, reglering av grundsko-
lan 10 kap. 37-39§ och fritidshem 14 kap. 15-17§, samt av förordning SFS 
(2011:185). Bidragets storlek är framräknad på årsbasis och per elev/barn. Bi-
draget grundar sig på likabehandlingsprincipen, vilket innebär att för varje 
satsad resurs på en kommunal elev ges lika andel resurs till fristående elev. 

Norrskenets friskola erhåller även ett unikt socioekonomiskt belopp. Beloppet 
är framräknad med grund från olika bakgrundsfaktorer, vilka är lika för alla 
skolor i Luleå kommun. De socioekonomiska faktorerna för 2020 är dels om 
eleverna har utländsk härkomst och varit kortare i Sverige än 5 år, men även 
elevernas föräldrars utbildningsbakgrund. I fastställande av bidragsbelopp 
ingår även en resurs kopplad till elever med rätt till modersmålsundervisning. 

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från respektive fristående hu-
vudman. På så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens 
förändrade ekonomiska satsningar samt hur bidragen är framräknade. Fri-
stående huvudman ges även möjlighet att ställa frågor. Inbjudningen avslutas 
med att aktörer får attestera mottagandet av dem nya bidragsbeloppen. I bila-
ga ges information hur aktören kan överklaga bidragsbesluten till förvalt-
ningsrätten.

Förslag till beslut gäller det så kallade grundbeloppet som är ett samlings-
namn för ersättningar av undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, loka-
ler, administration och moms. Förslag till beslut gäller även socioekonomisk 
tilldelning samt ersättning för avstämda elever med rätt till modersmålsun-
dervisning.  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 72 föreslagit 
barn och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till den fri-stående 
enheten Norrskenet friskola Luleå (del av Pysslingen).

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Bifogad bidragsspecifikation, BUF Hid: 2019.3655
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till fristående grundskolan Norrskenet Pysslingen, 
BUF Hid: 2019.3654

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
72, BUF Hid: 2019.3783

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR
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§ 137

Fastställande av bidrag till fristående grundskolan Nya 
läroverket
Ärendenr 2019/1212-2.4.3.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till den fristående 
enheten Nya läroverket i Luleå. 

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till fristående grundskola inklusive förskole-
klass samt enskilt fritidshem för 2020. Beslutet grundar sig på bestämmelserna 
i skollagens regleringar av förskoleklass 9 kap. 19-21§, reglering av grundsko-
lan 10 kap. 37-39§ och fritidshem 14 kap. 15-17§, samt av förordning SFS 
(2011:185). Bidragets storlek är framräknad på årsbasis och per elev/barn. Bi-
draget grundar sig på likabehandlingsprincipen, vilket innebär att för varje 
satsad resurs på en kommunal elev ges lika andel resurs till fristående elev. 

Nya läroverket erhåller även ett unikt socioekonomiskt belopp. Beloppet är 
framräknad med grund från olika bakgrundsfaktorer, vilka är lika för alla 
skolor i Luleå kommun. De socioekonomiska faktorerna för 2020 är dels om 
eleverna har utländsk härkomst och varit kortare i Sverige än 5 år, men även 
elevernas föräldrars utbildningsbakgrund. I fastställande av bidragsbelopp 
ingår även en resurs kopplad till elever med rätt till modersmålsundervisning. 

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från respektive fristående hu-
vudman. På så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens 
förändrade ekonomiska satsningar samt hur bidragen är framräknade. Fri-
stående huvudman ges även möjlighet att ställa frågor. Inbjudningen avslutas 
med att aktörer får attestera mottagandet av dem nya bidragsbeloppen. I bila-
ga ges information hur aktören kan överklaga bidragsbesluten till förvalt-
ningsrätten.

Förslag till beslut gäller det så kallade grundbeloppet som är ett samlings-
namn för ersättningar av undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, loka-
ler, administration och moms. Förslag till beslut gäller även socioekonomisk 
tilldelning samt ersättning för avstämda elever med rätt till modersmålsun-
dervisning.   
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 73 föreslagit 
barn och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till den fristående 
enheten Nya läroverket i Luleå.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Bifogad bidragsspecifikation, BUF Hid: 2019.3657
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till fristående grundskolan Nya läroverket, BUF Hid: 2019.3656
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

73, BUF Hid: 2019.3785

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 138

Fastställande av bidrag till Kideus förskola
Ärendenr 2019/1197-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Kideus förskola. Beslutet grundar sig på 
bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21-24 samt förordning SFS (2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Kideus 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat i detalj. Fristående 
huvudmän ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att 
aktörer får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även 
information hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 74 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till enskilda huvudmän generella principer förskola, 

BUF Hid: 2019.3659
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 
bidrag till Kideus förskola, BUF Hid: 2019.3658

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
74, BUF Hid: 2019.3787

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 139

Fastställande av bidrag till Kvarnå förskola
Ärendenr 2019/1199-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Kvarnå förskola. Beslutet grundar sig på 
bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21-24 samt förordning SFS (2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Kvarnå 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat i detalj. Fristående 
huvudmän ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att 
aktörer får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även 
information hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 75 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3661
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Kvarnå förskola, BUF Hid: 2019.3660
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
75, BUF Hid: 2019.3788

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 140

Fastställande av bidrag till Vågens förskola
Ärendenr 2019/1207-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Vågen förskola. Beslutet grundar sig på 
bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21-24 samt förordning SFS (2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Vågen 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat. Fristående huvud-
män ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att aktörer 
får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även infor-
mation hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 76 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Vågens förskola, BUF Hid: 2019.3662
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3663
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
76, BUF Hid: 2019.3789

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 141

Fastställande av bidrag till Hälsoplanetens förskola
Ärendenr 2019/1196-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Hälsoplanetens förskola. Beslutet grun-
dar sig på bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21-24 samt förordning SFS 
(2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Hälsoplane-
ten 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat. Fristående huvud-
män ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att aktörer 
får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även infor-
mation hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 77 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Hälsoplanetens förskola, BUF Hid: 2019.3664
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3665
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

77, BUF HId: 2019.3790

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 142

Fastställande av bidrag till Trollnäs förskola
Ärendenr 2019/1206-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Trollnäs förskola. Beslutet grundar sig på 
bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21-24 samt förordning SFS (2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Trollnäs 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat. Fristående huvud-
män ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att aktörer 
får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även infor-
mation hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.’

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 78 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Trollnäs förskola, BUF Hid: 2019.3666
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3667
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
78, BUF Hid: 2019.3791

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 143

Fastställande av bidrag till Silverskattens förskola
Ärendenr 2019/1202-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Silverskattens förskola. Beslutet grundar 
sig på bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21-24 samt förordning SFS 
(2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Silverskatten 
2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat i detalj. Fristående 
huvudmän ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att 
aktörer får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även 
information hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 79 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Silverkattens förskola, BUF Hid: 2019.3668
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3669
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

79, BUF Hid: 2019.3792

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 144

Fastställande av bidrag till Norrskenets förskola
Ärendenr 2019/1200-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Norrskenets förskola. Beslutet grundar 
sig på bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21–24 samt förordning SFS 
(2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Norrskenet 
2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat. Fristående huvud-
män ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att aktörer 
får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även infor-
mation hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 80 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Skriv beslutsgång

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Norrskenets förskola, BUF Hid: 2019.3670
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3671
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

80, BUF Hid: 2019.3793

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 145

Fastställande av bidrag till Torpets förskola
Ärendenr 2019/1204-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Torpets förskola. Beslutet grundar sig på 
bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21–24 samt förordning SFS (2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Torpet 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat. Fristående huvud-
män ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att aktörer 
får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även infor-
mation hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-12-04 § 81 föreslagit barn- och utbild-
ningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående förskolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Torpets förskola, BUF Hid: 2019.3672
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3673
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 
81, BUF Hid: 2019.3794

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 146

Fastställande av bidrag till Kronans Äventyrsförskola
Ärendenr 2019/1198-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Kronans Äventyrsförskola. Beslutet grun-
dar sig på bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21–24 samt förordning SFS 
(2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp och ett riktat belopp. Grundbeloppet inne-
fattar ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material 
och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 
Det är framräknat på årsbasis per barn. Det riktade beloppet anges på årsbasis 
per enskild verksamhet och beror på enskilda förskolors lokalisering, socioe-
konomiska fördelning samt eventuella beviljade tilläggsbelopp. Beloppets 
innehåll och storlek per enhet framgår i Beräkningsunderlag för Kronans 
Äventyrsförskola 2020.

Varje år bjuder förvaltningen in representanter från fristående huvudmän. På 
så vis får alla fristående huvudmän information om kommunens förändrade 
ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat. Fristående huvud-
män ges även möjligheten att ställa frågor. Inbjudan avslutas med att aktörer 
får attestera mottagandet av de nya bidragsbeloppen. I bilaga ges även infor-
mation hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 82 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till fristående för-
skolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Kronans Äventyrsförskola, BUF Hid: 2019.3674
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3675
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

82, BUF Hid: 2019.3795

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 147

Fastställande av bidrag till Ströms Slott AB
Ärendenr 2019/1203-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 2020 års bidrag till pedagogisk 
omsorg samt pedagogisk skolbarnsomsorg.

Sammanfattning av ärendet
Beslut rör fastställande av bidrag till Ströms Slott AB. Beslutet grundar sig på 
bestämmelserna i skollagens 8 kap §§ 21–24 samt förordning SFS (2011:185).

Bidraget består av ett grundbelopp. Grundbeloppet innefattar ersättning för 
omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, 
måltider, administration och mervärdesskatt. Det är framräknat på årsbasis 
per barn. Beloppets innehåll och storlek framgår i Beräkningsunderlag för 
Ströms Slott AB 2020.

Bidragen samt beräkningsunderlag skickas till huvudman tillsammans med 
information hur aktörer kan överklaga bidragsbeslutet till förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-12-04 § 83 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta om 2020 års bidrag till pedagogisk 
omsorg samt pedagogisk skolbarnsomsorg.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende fastställande av 

bidrag till Ströms Slott AB, BUF Hid: 2019.3676
 Bidrag till enskilda huvudmän, BUF Hid: 2019.3677
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 

83, BUF Hid: 2019.3796

Beslutet skickas till
Chef ekonom/HR 
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